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Ata n.º 01 

 
Reunião do Concelho Científico 

 
 
No dia 03 de setembro de 2021, pelas 16 horas reuniu-se, na Reitoria da Universidade 

Lusófona de Cabo Verde – Dr. Baltasar Lopes da Silva, o Conselho Científico da 

Universidade, na sua primeira reunião Ordinária, apás a sua criação e nomeação, por 

Despacho Reitoral nº 5 de 5 de agosto de 2021. 

Estiveram presentes os seguintes membros: 

• Professor Doutor Carlos Delgado – Reitor; 

• Professor Mestre José Tavares – Vice-Reitor; 

• Professor Doutora Neusa Sança – Pró-Reitora; 

• Professora Dr.ª Lenilda Brito – Diretora do Departamento de Comunicação, Artes 

e Tecnologias da Informação; 

• Professora Mestre Ivany Brito – Diretora do Departamento de Direito; 

• Professor Mestre Emerson Pires – Diretor do Departamento de Economia e 

Gestão; 

• Professor Doutor Samuel Spínola – Docente  

• Professor Doutor Domingos Lopes – Docente  

Ausente 

O Professor Doutor Luís Colaço.  

Feita a apresentação dos elementos que compõe o Conselho Científico, por parte do 

Reitor e do Vice-Reitor, passou-se, de imediato, para o ponto seguinte, ou seja, para a 

eleição do Presidente e do Vice-Presidente do Concelho Científico, bem como os restantes 

membros para integrar o órgão. 

Assim, o Conselho Científico elegeu, por unanimidade dos presentes os seguintes 

membros para a composição formal do órgão: 
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• Presidente: Professora Doutora Neusa Sança; 

• Vice-Presidente: Professor Doutor Samuel Spínola; 

• Diretora de Departamento de Comunicação, Artes e Tecnologias da Informação:    

Professora Dr.ª Lenilda Brito; 

• Diretora de Departamento de Direito: Professora Mestre Ivany Brito; 

• Diretor de Departamento de Economia e Gestão: Professor Mestre Emerson Pires; 

• Diretor de Departamento de Ciências Sociais e Humanas: Professor Mestre José 

Tavares; 

• Docente Convidado: Professor Doutor Domingos Lopes; 

• Docente Convidado: Professor Doutor Luís Colaço; 

• Docente Convidado: Professor Doutor Carlos Delgado. 

 

Feita a composição formal, a reunião passou a ser dirigida pela Sra. Presidente do 

Conselho, a Professora Doutora Neusa Isabel Sança. Deu-se inicio a discussão do ponto 

sobre as equivalências. Um assunto proposto que foi submetida à discussão pelo Vice-

Reitor e pela Diretora do Departamento de Comunicação e Tecnologias. As propostas de 

equivalências internas das turmas do Curso de Licenciatura em Ciências de Educação 

referem-se aos anos letivos 2017/2018 e 2018/2019. 

Justificando a pertinência da proposta, a Professora Dr.ª Lenilda Brito deu explicações 

detalhadas ao Conselho Científico sobre o Curso de Ciências da Comunicação. Segundo 

ela, no ano de 2015, a Universidade Lusófona endereçou um conjunto de planos 

curriculares para acreditação na então Direção Geral do Ensino Superior, tendo a 

acreditação sido certificada pela ARES no dia 01 de julho de 2020, com base na nota nº 

99/DG/16, de 09 de junho, da Direção Geral do Ensino Superior, com efeitos retroativos. 

Entretanto, e durante esse tempo, foi usado o plano curricular que estava em vigor até à 

certificação pela ARES. Neste sentido, mostrou-se necessário que houvesse um plano de 

equivalência interna entre o que os alunos estudaram e o que deveriam ter estudados 
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(Plano do Curso de Ciências da Comunicação aprovado pela Direção Geral do Ensino 

Superior e certificada pela ARES). 

• Para os alunos que entraram nos anos letivos 2017/2018 e 2018/2019, e de acordo 

com a confrontação dos dois planos curriculares (o estudado e o que deveria ser 

estudado), constatou-se que em relação a Unidade Curricular Princípios 

Deontológicos do Jornalismo não foi possível estabelecer nenhuma equivalência 

com o plano aprovado pela Direção Geral do Ensino Superior, pelo que o Conselho 

Científico decidiu que a mesma deverá constar no certificado como Disciplina 

Extracurricular. A exceção desta particularidade acima mencionada, foi aprovado 

por unanimidade dos membros do Conselho Científico o plano de equivalência 

para os alunos do Curso de Ciências de Comunicação iniciados no ano letivo 

2017/2018 (ver Plano de Equivalência).     

 

Terminada esta aprovação, a presidente felicitou os membros do Conselho pela forma 

como decorreram os trabalhos e mais importante pela aprovação do instrumento de 

equivalência, dando de seguida por finda a reunião quando eram 18:40 horas. 

 

Terminada a reunião, lavrou-se a presente ata que vai ser assinada por mim, enquanto 

Secretário da reunião, e pela presidente do Conselho, que a presidiu. 

 

Mindelo, 3 de setembro de 2021. 

O Secretário 

__________________________________ 

Emerson Andrade 

A presidente 

__________________________________ 

Neusa Sança 


